
Årsberetning DKlaF 2019 
 
Formandens kommentarer 
Efter tre år som formand for DKlaF, bliver det mere og mere klart hvor vigtigt samarbejdet, netværk og 
relationer til jer i klubberne, til DIF og IFSC er. Relationer tager tid og resultaterne kommer efterfølgende i 
form at de gode løsninger, strukturer og bedre kommunikation.   
 
Gennem de sidste 15 år har Johannes Madsen fra Aalborg siddet i DKlaF-bestyrelsen. Johannes startede i 
2006 som konsulent for klatreforbundet, og har stor del i skabelsen af det Klatreforbund, vi alle er del af i 
dag. Johannes har valgt at trække sig fra DKlaF-bestyrelsen efter i år, og bestyrelsen mister derved 
Johannes store viden om forbundets historik, klatring og virksomhedsdrift.  
 
Jeg vil gerne benytte årsberetningen til at takke Johannes for sin mangeårige indsats i DKlaF’s bestyrelse. 
For de mange køreture til og fra møder på tværs af landet. For de mange timer til møder og med 
udarbejdelse af materiale og ikke mindst for hans skarpe input og altid underspillede nordjyske humor. 
Giv Johannes en stor krammer når i møder ham på væggen eller på klippen næste gang  

IFSC 
IFSC Plenary Assembly (PA) lå i år i Tokyo, som har værtskabet for OL 2020. Det er tydeligt at IFSC bruger 
meget energi på at forberede klatring til legene. Vi blev præsenteret for det selskab, som er Asiens største 
broadcastingselskab, der skal promovere klatring som sport og varetage IFSC’s interesser ift. broadcasting 
for at gøre klatring til en tv-sport op til Tokyo 2020. I den indgået aftale sikres desuden økonomi til IFSC ifm. 
forberedelserne til OL.  
. Der var også afstemninger ang. vedtægtsændringer, der gør at man fremover kan tage beslutninger med 
et mindre antal fremmødte stemmer. Denne ændring var mange europæiske lande imod og vil have det til 
afstemning igen på PA i 2020. IFSC’s bestyrelse skubber hele tiden imod at centralisere 
beslutningskompetencen og det er derfor vigtigt at vi som europæisk demokratisk organisation, møder op 
og stemmer imod dette. 
 
I oktober havde jeg igen besøg af Colin fra BMC (British Mountaineering and Climbing). Han blev tidligere 
på året valgt til generalsekretær for IFSC European Council, som er sammenslutningen af forbundene i 
Europa. Mit efterhånden gode venskab med Colin giver os i DK en direkte linje til viden om hvad der sker i 
IFSC’s europæiske bestyrelse og i IFSC’s internationale sekretariat I oktober drøftede vi mulighederne for at 
rutebyggere fra de mindre nationer, kan blive en del af den internationale rutebyggeelite. Dette er vigtigt 
og spændende, da det vil flytte og hæve kvaliteten af rutebyg i de nationale forbund og give deres atleter 
adgang til rutebyg på internationalt niveau, samt få erfaring med niveauet og stilen man møder til de 
internationale konkurrencer. Dette er en forudsætning for at at få klatrere der kan klare sig godt til disse 
konkurrencer. Som det ser ud nu, har kun de store europæiske forbund medlemmer i det rutebyggerkorps 
der må bygge til internationale konkurrencer. Det synes jeg der skal lave om på. 

DIF 
Økonomi 
I august havde Lotte, Lars og jeg et møde med IKC (Idrættens Kompetencecenter i DIF), der bogførte og 
lavede regnskab for os. Vi var ikke tilfredse med den service/pris vi fik hos IKC. Efterfølgende har 
bestyrelsen i DKlaF besluttet at flytte bogføring og regnskab tilbage til DKlaF sekretariatet. Vi sparer derved 
penge og får hurtigere adgang til overblik og økonomisk status. Kontrolfunktionen opretholdes ved at 
bestyrelsens kasserer har adgang til regnskabsmodulet i klubmodul hvor bogføringen laves fremover. 



Klubmodul havde vi i forvejen og er derfor ingen udgift. Den udgift vi har sparet i IKC, bruges til en ny 
administrativ medarbejder på DKlaF sekretariat og dermed bedre drift fremover. 
 
Husleje 
På DIF’s budgetmøde d. 4. okt. præsenterede man planer for ombygning af DIF-komplekset i Brøndby. 
Ombygningen betyder, at DKlaF på sigt skal flytte kontor og derved får en huslejestigning på omk. 25%. I 
bestyrelsen vurderer vi dog, at det er lukrativt at forblive i DIF-familiens kontorbygninger, da det giver 
mange fordele via netværk og rådgivning. 
 
Nyt politisk program 
D. 20. august deltog jeg i et dialogmøde om DIF’s fremtidige politiske program 2021-2024 
Emnerne der blev diskuteret var: 

1. Klima, miljø og bæredygtighed 
2. Digitalisering 
3. Nye fælleskaber og individualisering 
4. Urbanisering 
5. Mistrivsel blandt børn og unge 
6. Kommercialisering 
 

Det nye politiske program vedtages næste år på årsmødet d. 2. Maj. 
 

Kaffeklub  
Efter vores økonomimøde med IKC stiftede jeg en kaffeklub med formænd fra andre forbund i DIF. 
Formålet er at hjælpe hinanden med at blive skarpere på at formandsopgaven og dele viden om gode 
løsninger til drift. Ydermere skal kaffeklubben skærpe vores politiske synspunkter og måske danne 
valgforbund for afstemninger i DIF-regi. Punkterne på dagsordenen var økonomistyring og formandsrollen i 
et specialforbund under DIF. Medlemmerne i kaffeklubben kommer fra Rugby, Surf/Rafting, Gym DK, 
Floorball og Hockey.  

DKlaF 
Aarshjul 
Fra næste år indfører vi et årshjul. Formålet er at skabe overblik og indsigt i hvilke opgaver der løses af 
forbundet i samarbejde med klubberne. Tanken er, at der på sigt kommer en folder, som forklarer årshjulet 
og derved tydeliggøre arbejdet i bestyrelsen og på sekretariatet. Når jeg ser på de organisationer vi (DKlaF) 
er en del af, IFSC og DIF, er det slående, hvor dårligt de deler ud af deres daglige virke. Her mener jeg også 
vi selv (DKlaF), kan blive meget bedre og imødekomme den efterspørgsel jeg selv har bemærket på 
efterhånden mange Rep. møder. 
 
Kommunikation 
I år kom vi endelig i gang med det store emne, kommunikation i forbundet, som længe har været et ønske i 
bestyrelsen. Vi har, gennem Rasmus Kragh, som i år nåede toppen af Everest, fået kontakt til Elberth 
Kommunikation. Benjamin Rud Elberth er vores eksterne konsulent, der skal guide os gennem opgaverne 
og gøre klatreforbundet til en organisation, der har styr på kommunikationen. Det første år ligger fokus på 
at finde DKlaF’s position og styrke hjemmesiden. Spørgeskemaet til klubbestyrelserne, Årshjulet og formen 
på fremtidige regionsmøder ligger også i forlængelse af indsatsen ang. bedre kommunikation mellem 
klatrere, klubber og klatreforbundet. 
 
 
 



Faciliteter  
Det er dejligt at opleve at vores fire strategispor, er ved at flytte forbundet og klubberne fremad i 
sammenhæng. Specielt har jeg været glad for at se, hvordan facilitetssporet rykker klatredanmark mod 
bedre forhold for klubberne og deres medlemmer. I år har jeg personligt været til indvielsen af to nye 
fantastiske faciliteter i Aalborg og Ry. På hver sin måde banebrydende og bidragene til at klatresportens 
unikke miljø, udbredes til flere danskere. Facilitetsudvikling er det strategispor der i særhed skal sikre, at vi 
som sport kommer i mål med at udvikle det potentiale, der er for klatring på alle niveauer i Danmark. De 
øvrige spor er, som de fleste husker: Klubudvikling, Breddeaktiviteter og Talent/Elite. Specielt tak til alle i 
frivillige der arbejder for bedre faciliteter til os alle sammen. 
 
Medlemstal juniorer 
Vi er nu snart gennem det første år, hvor DKlaF afviklede Juniorcamps med klubberne rundt om i hele 
landet. Det har været en stor succes målt på afvikling og deltagerantal. Forhåbentligt vil det også afspejle 
sig i medlemstallet, når vi næste år får opgørelsen fra DIF. Sidste år havde vi en lille tilbagegang b.la. de 6-
18årige. Det er ærgerligt, når vi har et mål om at vækste 30% mellem 2018-2021. DIF holder øje med vores 
medlemsudvikling. De bevilliger og støtter på baggrund af, at vi når vores mål. Jeg er dog ikke i tvivl om at 
det sidste års initiativer og mange facilitetsprojekter nok skal bringe os i hus. Men vi skal og vil forsat have 
fokus på at fremme juniorklatring. Stor tak til alle jer der træner og udvikler vores juniorfællesskaber i 
klubberne.       
 
Samarbejde med kommercielle 
Vores næstformand Mikkel er i år blevet ansat som daglig leder af den nye privatejede boulderhal Bison 
Boulder. Sammen med den Norsk fødte ejer er Mikkel og klatreforbundet blevet enige om at starte en 
foreningsklub på deres faciliteter. Der forhandles om mulighederne men ideen er, at klubben lejer sig ind i 
den privatejede facilitet, så medlemmer af Bison Boulder også bliver medlemmer af Dansk Klatreforbund. 
Det er en spændende udvikling, der kan være med til at samle al klatring i Danmark og dermed skabe 
endnu bedre muligheder for sporten og medlemsklubberne under Dansk Klatreforbund. 
 
 
Tak til frivillighedden 
Dansk Klatreforbund er nu på over 8000 medlemmer og vi vokser stadig. Jeg er ikke i tvivl om at det til dels 
skyldes, at vi har et meget dygtigt, engageret og stadig mere professionelt sekretariat. Den største årsag er 
dog, at vi dyrker den sjoveste sport og har mange frivillige, der sammen skaber det klart bedste idrætsmiljø 
i Danmark for tiden. Alle jer der driver klubberne i bestyrelserne, som rutebyggere, trænere, instruktører og 
andre ansvarsposter, har æren for at klatring trives, vækster og en af de mest succesfulde forbund i DIF. 
Bliv endelig ved… Sporten kan ikke klare sig uden jer. Tak og tillykke med endnu en god sæson. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Formand, Nicolai Ørum 
 
Bestyrelsen bestod i år også af: 
Næstformand, Mikkel Højgaard Larsen 
Økonomiansvarlig, Susanne Irvang 
Medlem, Lise Usinger 
Medlem, Bent Acher Johanesen 
Medlem, Gregers Gatzwiller 
Medlem, Johannes Madsen  
 
  


